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ANSVARIG UTGIVARE
NKF-S

Välkommen till ett nytt nummer av Realia! Välkommen säger jag eftersom det kanske inte var så lätt att hitta fram till förra numret. NKF-S har
under det senaste året brottats med en föråldrad hemsida som helt enkelt inte orkat hantera för mycket digital lagring. Föreningen har arbetat
intensivt för att lösa problemet och förhoppningsvis finns det nu en enklare väg att nå tidningen denna gång.
Nu har vi i alla fall glädjen att äntligen få publicera det material som ni

Nordiska Konservatorförbundet
Svenska Sektionen
IIC-Nordic Group
Box 3071, 103 61 Stockholm
Postgiro: 45 85 09-7
www.nkf-s.se
REDAKTION

medlemmar bidragit med till detta nummer. En del har hänt för en tid

Redaktör

sedan men är fortfarande lika aktuellt, informativt och intressant att ta

Helena

del av. Det är imponerande hur mycket det är som faktiskt händer i vår

Grundberg

bransch och lika glädjande att ni vill dela med er av alla erfarenheter till
oss andra medlemmar. Tack för alla bidrag! Fortsätt att dela med er!
Själv har jag också varit runt en hel del och rapporterar därför i detta
nummer från tre sköna byar: Köpenhamn, Oslo och Visby. Temat spänner

Formgivning

från 1700-talskonst till byggnadsvård och vårt nya kulturvårdslaboratori-

Annica

um!

Björklund

I somras var jag också på ett möte om ”Gift i samlingar”. Ett läskigt men
viktigt tema. Mötet, som hölls i Stockholm, samlade deltagare som på
olika sätt har erfarenheter av kulturhistoriska objekt eller material som
kan innebära en risk för omgivningen.
Omslagsbilden till det här numret föreställer ett par glaskärl med färgpigment som är märkta enligt EU:s nya kemikaliedirektiv. Nu är det nya
fräscha varningssymboler som gäller. De gamla orangefärgade symbolerna är utbytta mot faropiktogram i ny design, färg och form. Läs mer om
mötet ”Gift i samlingar” och ladda hem rapporten från Riksantikvarieämbetets hemsida (länkar finns i spalten vid artikeln om Kulturvårdslaboratoriet). Vår uppgift är att vårda kulturarvet men också oss själva!

ARTIKLAR
Sänd ditt manus till oss via
e-mail:nkf.realia@gmail.com
Text, diagram, bilder och
bildtexter skickas var för sig.
Texter skrivs i 12 pkt
Times New Roman med
enkelt radavstånd.

Allt gott önskar vi på Realiaredaktionen!

Omfång: 1-2 A4.
Bilder levereras digitalt i
JPG-format.
För annonsering kontakta
redaktören på
nkf.realia@gmail.com
Omslagsbild:
Helena Grundberg

Inget material publicerat i REALIA, text eller bild, får användas i en annan kontext utan skriftligt tillstånd av upphovsmannen.

Redaktören har ordet
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Foto: Helena Grundberg

Det rör sig mer än vanligt på Riksantikvarieämbetet just nu. Realia
träffade Gunilla Lagnesjö, enhetschef för Konserveringsvetenskap
vid Riksantikvarieämbetet i Visby, för ett par frågor i en hektisk

Kulturvårdslaboratorium
byggs nu för dig!

Kulturvårdslaboratorium
byggs nu för dig!

flytt- och ombyggnadsperiod av Kulturvårdslaboratoriet.
Vad händer?
Vi går nu mot en tydligare verksamhet som koncentrerar sig på konserveringsvetenskap och praktisk tillämpning av denna. Vårt uppdrag är att vara
en resurs för kulturvården i hela Sverige. Vi ska vara ett stöd för de som
äger eller förvaltar kulturarvet. Det innebär att vårt arbete utgör stöd för
de frågeställningar som väcks inom kulturvården vid till exempel museer
eller i arbetet med byggnadsminnen och kyrkor. Nu bygger vi ett nationellt
kulturvårdslaboratorium. Syftet med labbet: Att få in mer naturvetenskapligt förankrade underlag för att göra bra beslut.
Hur då?
Idag pratas det mycket om tvärvetenskap och interdisciplinärt arbete. Min
vision är att ord nu ska bli handling. Det är ett svårt arbete. Men jag vill att
det blir ett sant tvärvetenskapligt arbete. Detta leder till vår utgångspunkt
som lyder: Vi gör analyser MED kollegor, inte ÅT kollegor. För detta har vi

Inventering i färglabbet.
Foto: Helena Grundberg

lanserat vårt gästkollegiekoncept (läs mer om hur du kan bli gästkollega i
faktarutan). Vi bygger nu ett nationellt kulturvårdslaboratorium som kommer att stå öppet för större och mindre projekt i kulturvårdens tjänst. Det
går till så att man kommer hit med sin problemställning och arbetar tillsammans med de experter som finns här.
Vad kan ämbetet hjälpa till med?
Riksantikvarieämbetet som myndighet arbetar efter inriktningsdirektiv och
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prioritet på bland annat arbetet inom området färg och färgarkeologiska
studier. Ett tydligt exempel på denna satsning är att det byggts ett särskilt
”Färglabb” i vårt nya kulturvårdslaboratorium. Här ska vi utveckla metodik
och arbeta för uttalade behov kring färgfrågor. Ett annat prioriterat område
just nu är ”Material för god samlingsförvaltning”, där museer har ett uttalat
behov av stöd för exempelvis frågor kring förvaringssystem, material och
utställningsproblematik med till exempel ljus och gift i samlingar.
Kulturvårdslaboratorium är till för de frågor som är aktuella. Projekt som
utförts och pågår här kan röra allt från nedbrytning av gummi till repatriering (återlämning) av föremål som till exempel Paracastextilierna. Vi ska
vara ett stöd för branschen nationellt och samverka internationellt.

Vill du bli
Gästkollega på
RAÄ?
Läs mer och ansök på blanketten via sök http://www.
raa.se

Vad har varit den största utmaningen med flytten?
- Att nå målet att få 800 kvadratmeter laboratorium med stabilt klimat!
svarar Gunilla med eftertryck. Att få lokaler med kontrollerad och stabil
temperatur och relativ luftfuktighet är en framgångsfaktor för att kunna
utföra naturvetenskaplig materialprovning och analyser.
Hur har det gått till?
– Vi har en Rolls Royceanläggning och jag har fantastiska medarbetare!
utbrister Gunilla.

Läs mer om

Konserveringsvetenskap:
Via sök http://www.raa.se
Samlingsförvaltning: Via
sök http://www.raa.se

För att nå målet har ett
antal kvadratmeter intagits

Gift i samlingar:
Via sök http://www.raa.se

av en enorm klimatanläggning som löper genom alla
utrymmen och inte mindre

Rapport från seminari-

än tre hela rum är sko-

um om gifter i samling-

hornsfyllda med aggregat,

ar: Via sök http://www.
samla.raa.se

styr- och reglerutrustning
från Munters.
För att komma in till

APr konferensen: Via sök

lokalerna med de klimat-

http://www.raa.se

kontrollerade laboratorieutrymmena måste man
gå genom en sluss, som

Flyttbestyr. Foto: Sara Norrehed

utjämnar luften vi tar med oss då vi passerar. Klimatkontrollen utförs såklart per automatik men jag noterar att en riktigt nöjd projektledare ändå
placerat ut klimatloggar här och var för en extra kontroll.
– Jodå, 50,4%RH fortfarande! strålar Kulturvårdslaboratoriums byggprojektledare Lars Ekström när han läser av displayen. Ett mycket stort projekt som krävt lång tid, noggrann planering, problemlösning och oväntad
logistik under resans gång (då aggregaten inte kunde tas in via lastkaj i
byggnaden utan istället fick lyftas över den enorma byggnaden och tas in
takvägen…) och framförallt har det krävt en positiv projektledning. Och det
har verkligen Kulturvårdslaboratorium haft turen att få! Nu väntar ett modernt och nationellt kulturvårdslaboratorium på att få hjälpa dig och dina
kollegor med era frågor som kräver avancerade laboratorieinstrument för
dagens och framtidens kulturvårdsbehov.
Helena Grundberg
Utredare vid Konserveringsvetenskap, Riksantikvarieämbetet
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PROVTAGNINGSPROTOKOLLET
Ett verktyg för att säkra information
från kulturarvet
Riksantikvarieämbetet har redan öppnat upp Kulturvårdslaboratorierna i
Visby genom gästkollegiekonceptet och lanserar nu olika verktyg för att
ytterligare underlätta vårt gemensamma arbete med kulturarvet. En sådan
satsning är ett provtagningsprotokoll som nu finns att ladda ner på Riksantikvarieämbetets hemsida. Hur vi tar och dokumenterar prover, och vilka analysmetoder som finns tillgängliga och vilka vi väljer, är angeläget för
att information inte ska gå förlorad och för att prover inte ska behöva tas i
onödan.
För att kunna bevara ett föremål på bästa sätt kan det vara viktigt att
identifiera vilka olika material som föremålet består av. Analyser kan även
bidra med viktig information om ålder, tillverkning och användning. Det
finns många olika analyser som kan göras utan åverkan på ett föremål,

Ämbetet informerar

Nytt för nedladdning:

ibland utan att utrustningen ens behöver vidröra
ytan. Dessa metoder kal�las för icke-invasiva. Ett
bra exempel på ett sådant
analysinstrument är Riksantikvarieämbetets µ-XRF
som kan ge en bild av olika
grundämnens förekomst
över en yta utan någon
kontakt eller åverkan på
föremålet. Utrustningen är
även portabel vilket innebär
att man kan utföra analyser
på plats på föremål som
inte är flyttbara.
Ibland krävs det dock
att en liten mängd material
avlägsnas från föremålet för
att kunna komma åt specifika lager eller separera
ut mycket små beståndsdelar. Den provmängd som krävs idag är oftast
mycket liten beroende på analysmetoden man väljer och ibland knappt
märkbar för ögat. Provtagning är däremot alltid ett invasivt ingrepp som är
destruktivt för föremålet även om det kan vara på en mikronivå (dvs mikrodestruktivt).
En del analyser kan något förvirrande kallas icke-destruktiva i det avseendet att själva provet inte påverkas nämnvärt av analysen och kan

Provtagningsprotokollet
möjliggör att all information
om provtagningen
dokumenteras och att provet
blir så användbart som
möjligt .
Foto: Tom Sandström

därmed sparas eller analyseras med en annan kompletterande metod.
Svepelektronmikroskopi med grundämnesanalys eller FTIR med mikroskopi
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för att identifiera kemiska föreningar är exempel på sådan utrustning, som
finns att tillgå vid Riksantikvarieämbetet, där provet inte påverkas och därmed kan återanvändas.
Vissa frågeställningar och mer komplicerade prover kräver dock en analysmetod där provet förstörs eller förbrukas i processen. Ibland kan man
t ex behöva bryta ner provet till en gas eller vätska för att sedan kromatografiskt kunna separera ut beståndsdelarna för analys med masspektrometri. Riksantikvarieämbetet har ingen sådan utrustning då den är relativt
krävande när det gäller skötsel och användning men för övrigt vanligt förekommande och tillgänglig på många andra laboratorier som Riksantikvarieämbetet samarbetar med.
Analyser bör alltid utföras i en logisk ordning med icke-invasiv analys
som startpunkt. Många gånger kan man få ett tillräckligt bra svar med
enklare metoder utan att göra någon åverkan på föremålet. Krävs ytterligare analys med en provtagningsmetod har man sedan ett bättre underlag
för att ytterligare förfina sin frågeställning och bestämma bästa punkten
för provtagning.
Ett beslut om att utföra en analys ska vara väl motiverad och i samtliga fall ska alltid provtagning och analys föregås
av en undersökningsplan för att vara säker på att
tillräcklig information kan tas tillvara med olika
analysmetoder från så lite material som möjligt.
Punkten som analyserats och eventuellt kvarvarande provmaterial som sparas ska vara väldokumenterat och tillgängligt för att möjliggöra ytterligare
tolkning i framtiden.
Till stöd för provtagning har Riksantikvarieämbetet sammanställt ett provtagningsprotokoll.
Provtagningsprotokollet är framtaget utifrån samlad erfarenhet och projektsamarbeten med andra
aktörer i enhet med bl a gällande svensk standard
och arbetet inom SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Protokollet möjliggör en kvalitetssäkrad,
enhetlig och systematisk hantering av provtagning,
analys och spridning av information. Det är vår förhoppning att protokollet
ska bidra till att förenkla och effektivisera arbetet och skapa goda förutsättningar för att prov och analysdata blir användbara och tillgängliga.
Provtagningsprotokollet är fritt att använda och anpassa efter behov och

Referensprover av
olika färgpigment.
Foto: Tom Sandström

kan laddas ner genom följande länk:
http://www.raa.se/kulturarvet/konserveringsvetenskap/analys-och-dokumentation/provtagning/provtagningsprotokoll/
Har man redan nu prover eller en frågeställning som kräver vetenskapliga
analyser kan man också passa på att fylla i en ansökan om att komma till
Kulturvårdslaboratoriet för att hitta svaren genom laborativt arbete tillsammans med vår personal:
http://www.raa.se/kulturarvet/konserveringsvetenskap/gastkollega/

Tom Sandström
Utredare vid Konserveringsvetenskap, Riksantikvarieämbetet
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Ett verktyg för god
samlingsförvaltning
”Har museet du jobbar på en plan för skadedjurskontroll? Kopplas
vård- och konserveringsrapporterna till samlingsdatabasen? Har ni
en prioriteringslista för föremål som bör räddas först vid en eventuell brand?” Oavsett om man jobbar på ett museum med väl fungerande samlingsförvaltning eller om det är något man vill bygga
upp, kan det finnas behov av att gå igenom och utvärdera arbetet.
Benchmark för vård och skötsel av samlingar
Som ett stöd i arbetet finns Benchmarks in Collection Care, ett självskattningsverktyg och en checklista med ett antal påståenden om den befintliga

Ämbetet informerar

Benchmarks

skötseln och vården av de samlingar man förvaltar. Benchmarks har funnits
och använts i Storbritannien sedan början av 2000-talet och är där ett omtyckt
redskap för att utveckla museers arbete
med samlingar. Nu finns en svensk översättning av checklistan att ladda ned på
Riksantikvarieämbetets hemsida.
God samlingsförvaltning
Översättningen av Benchmarks är en
del av Riksantikvarieämbetets arbete för
att stärka god samlingsförvaltning hos
de organisationer som förvaltar samlingar. God samlingsförvaltning handlar
inte bara om att på bästa sätt vårda och
sköta om samlingen, utan är en helhetssyn på arbetet med att utveckla, vårda,
dokumentera och tillgängliggöra samlingarna, så att såväl dagens som kommande generationer kan uppleva och
lära sig av dem. God samlingsförvaltning är effektiv och hållbar och är väl
integrerad i verksamheten. God samlingsförvaltning främjar förståelse för

Skosamling på
Gotlands Museum.
Foto: Riksantikvarieämbetet

olika ansvarsområden och gör att olika yrkesgrupper kan stödja varandra
för att uppnå museets mål. Det handlar om att ha riktlinjer, rutiner, planer
och uppföljningar som är en del av museets övriga planeringscykel.
Riksantikvarieämbetet arbetar nu vidare med att göra om och anpassa
Benchmarks till svenska förhållanden, för att den ska kunna bli än mer användbar i den långsiktiga planeringen av samlingsförvaltningen på svenska
museer. I arbetet med att stärka den Goda samlingsförvaltningen ingår
också att översätta och implementera samlingsförvaltningsstandarden
SPECTRUM. Läs gärna mer på vår hemsida: www.raa.se/foremal -och-samlingar
Annika Carlsson
Utredare inom samlingsförvaltning, Riksantikvarieämbetet
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Villa Midtåsen i Sandefjord
– en känslig historia
Hur ska en liten kommun göra med en k-märkt byggnad som måste
bära sig ekonomiskt? Det fina 30-talshuset Villa Midtåsen i norska
Sandefjord blev ett statligt byggnadsminne efter ägarens död och
direkt uthyrt till en restaurang med slitage och oklara förhållande
mellan ägare och hyresgäst. Konservator Lisa Nilsen blev anlitad av
ägarna för att titta på hur förebyggande konservering kan bli en del
av vardagen.
Vid Oslofjordens mynning ligger den gamla valfångstorten Sandefjord.
Dess starke man hette Anders Jahre. Han gjorde sig en förmögenhet på
valfångst i början på 1900-talet och hela samhället är präglat av honom
och hans donationer. Stadshus, bibliotek, kulturhus och det ståtliga Park
Hotell är ett stort 60-talskomplex finansierat av honom och han står själv
staty utanför stadshusets ingång. På 30-talet lät han arkitekten Arnstein Arneberg uppföra sin privatbostad Villa Midtåsen, högst upp på berget
med utsikt över fjorden. 1961 fick samme arkitekt uppdraget att göra en
tillbyggnad – Anders och Bess Jahre behövde en bra lokal för att fira hans

Detalj från Anders Jahres
kontor, ett av de k-märkta
rummen där alla ytor och
föremål är skyddade enligt lag.
Foto: Lisa Nilsen.

70-årsdag! När Bess Jahre dog 2006 skulle huset säljas. Några eldsjälar
undersökte möjligheten att få huset byggnadsminnesförklarat, något som
lyckades. De intresserade köparna försvann då hastigt och huset köptes
av en stiftelse där kommunen är huvudägare. Sedan dess har huset hyrts
ut till restaurang- och evenemangsverksamhet. Köket rustades upp till att
bli ett modernt storkök, men i övrigt anpassades inte huset till den nya
verksamheten, något som har lett till påtagligt slitage. Sent omsider har
nu ägarna reagerat och anlitade mig för att skriva en ”manual of housekeeping”.
Uppdrag housekeeping
Jag tillbringade nästan fyra dagar på plats i Sandefjord. Där kunde jag
själv se spår av slitage på grund av felaktig städning, stilettklackar och allt
för mycket ljusinsläpp. Förutom att gå igenom rum för rum som används,
träffade jag representanter för ägarna/kommunen, hyresgäst och guide.
Även fylkeskonservatorn (motsvarande länsantikvarie) kom förbi. Jag höll
också en kort kurs för hyresgäst och ägare tillsammans, där jag först gav
en kort introduktion i förebyggande konservering och sedan vandrade med
dem från rum till rum och pekade ut olika åtgärder. Mina förslag blev ytterst enkla och konkreta, allt från glasskydd till borden, möbeltassar på

Markiserna fanns med från
början för att skydda föremål, interiörer och boende
från direkt solljus. Idag
saknas några och de som
finns kvar behöver underhållas.
Foto: Lisa Nilsen.

stolar, överdrag på möblerna (de kan göras snygga) och neddragning av
rullgardiner, till instruktion om hur man rengör med torra metoder. Mycket handlar också om organisatoriska åtgärder: det behövs ett detaljerat
kontrakt mellan ägare och brukare så att man vet vem som har ansvar för
vad. Gäster behöver också på förhand få mer information om värdet av
interiörerna.
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En mycket intressant sak i norsk kulturarvslagstiftning är att man också
kan k-märka föremål och interiörer. Tre rum i byggnaden var skyddade på
det viset i lag. Det gjorde det enklare för mig att föreslå restriktioner i användning av just de här känsliga rummen.
Lönsamhet i historiska hus
Jag kan känna mig väldigt ambivalent vid sådana här uppdrag. Konservatorn i mig vill omedelbart göra om hela stället till ett museum med bara
guidade turer på högst sju personer. Samtidigt vet ägarna att byggnaden
och dess unika interiörer går förlorade för allmänheten om huset säljs till
en privatperson. Det skulle bli slut med sommarens caféverksamhet och
guidade turer. Men till vilket pris ska man tillåta restaurang- och evenemangsverksamhet? Hade det funnits en kommunantikvarie i Sandefjord
hade vederbörande kunnat gå in och hjälpa till redan för åtta år sedan. Då
hade man på ett tidigt stadium kunnat göra förhållningsregler om bruk,
vård, skydd och städning. Även i Sverige saknas ofta kommunantikvarier,
eller kommunkonservatorer för den delen, som skulle kunna vara behjälpliga att sköta om känsliga kulturminnen och kulturmiljöer där mer än bara
museiverksamhet pågår. Jag hoppas att det bara är en tidsfråga innan det
sker en förändring på det området.
Lisa Nilsen
lisa@lisanilsenkulturvard.se

Stolarna i festsalen Arnebergsstuen står alldeles
för tätt inpå de vävda tapeterna från 1600-talet.
En utskjutande list längs
golvet skulle effektivt
förhindra att stolar och
gäster nuddar dem.
Foto: José Luís Mondim.
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Oslo 3-5 september 2014
Under tre solvarma dagar i början av september samlades över 300
byggnadsvårdare ute på Bygdøy i Oslo.
Inspirerade av förra årets byggnadsvårdskongress i Mariestad,
hade nu arrangören Håndverksnett ved Norsk Folkemuseum tagit
över stafettpinnen för ett, som vi hoppas, årligt återkommande
evenemang.

konferensrapport

Bygningsvernkongressen

Kongressen öppnades effektfullt. På friluftsteaterns träbänkar satt deltagarna utan en aning om att den ensamme hantverkaren, som uppflugen på
en högt monterad timmerstock på scenen och som mödosamt och taktfast
högg i stocken, just var i färd med att skapa den något annorlunda öppningsvinjetten. Efter en god stunds huggande, klöv han stocken på längden
och där inuti framträdde ett handmålat ”Velkommen”!
Programmet var minst sagt välfyllt och var en blandning av teoretiska
och praktiska moment, vilka pågick parallellt på olika platser runt om på
friluftsmuseet. Här kunde man lyssna, gå, hugga, såga, måla, diskutera
och mikroskopera. Genom mindre grupperingar i varierande konstellationer
i workshops inomhus och utomhus skapades också möjligheter till direkt
utbyte deltagare emellan. I kända eller helt okända prova-på-moment hade
alla oavsett bakgrund glädjen att möta varandra under givande former.
Eftersom programmet byggde på modellen parallella sessioner, med i
vissa fall kraftigt begränsat antal platser, hade man i förhand fått boka
sin plats på en viss session. Det finns både för- och nackdelar med denna
form. Det blir som med ett smörgåsbord. Fördelen är valfrihet och möjlighet att forma sin unika kongress. Nackdelen är att vara tvungen att välja
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och med det välja bort något som pågår samtidigt på en annan plats.
Känslan blir otillräcklighet att inte hinna ta del av allt det man skulle vilja.
Att få prova på material på riktigt är verkligen lärorikt. I de workshops
som bjöds fick man verkligen prova på, på riktigt. Idéen med workshops
för att prova på ett okänt hantverk, med målet att också faktiskt få något
gjort, är högt ställda ambitioner i ett sådant här sammanhang. Det tar tid.
Ett alternativ till att få se lite av varje fanns genom att gå med i gruppen
Bygningsvern på tvers. Dessa rundvandringar gav en överblick och kortare
besök vid de många pågående aktiviteterna.
Vid avslutningen vädrades många tankar, önskemål och visioner om
byggnadsvårdens framtid. En representant nämnde i diskussionen om
världsarvet i Bryggen, att kongressen 2016 borde läggas i Bergen. Kanske
blir det så och det är många som gläds åt att byggnadsvårdskongressen
ser ut att bli ett återkommande arrangemang. Nästa konvent är planerat
till hösten (30 september-2 oktober 2015) i Mariestad.

Text och foto: Helena Grundberg
Utredare vid Konserveringsvetenskap, Riksantikvarieämbetet
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Copenhagen 2-3 juni 2014
Under två dagar i juni anordnades en konferens om 1700-talets
måleri och konst på papper av CATS (Centre for Art Technological
Studies and Conservation) vid
Fredriksberg Palace i Köpenhamn. Mötet inleddes av Prof.
Dr. Jørgen Wadum, Director
of Conservation & Director
of CATS, Statens Museum for

konferensrapport

CATS - Technology & Practice:
Studying 18th-Century
Paintings & Art on Paper

Kunst (SMK), som var arrangörer för konferensen. Fokus
för presentationerna låg huvudsakligen på tekniska studier av material och metoder men också konsthistoriska studier.
Wadum hälsade deltagarna välkomna och öppnade med frågan: Hur påverkades konsten av de nya utbildningarna under 1700-talet? En fråga
som han hoppades skulle bli lite mer belyst genom detta möte, där representanter från sju nationer var inbjudna att presentera sina studier inom
1700-talskonsten.
Den första dagens key note speaker, Mikkel Bogh, director för SMK, drog
upp en tidslinje över konstakademiernas utbredning under 1700-talet.
Dessa växte från en handfull institutioner under första delen av decenniet
till över 100 under andra halvan.
På akademierna praktiserade studenterna 12 timmar per dag mestadels
teckning, som bland annat bestod av perspektivstudier, arkitekturritning,
modellstudier och kopiering.

Fredriksberg Palace.

Det var studier och analys av ”the Beauty” - det vackra. Studierna ledde
till att unika och personliga drag utkristalliserades och ”hantverket” leddes
bort från akademiernas styrda lära. Frilanskonstnärerna skapade egna regler. En frihet sprungen ur, men också emot akademierna. Det blev en paradox – att friheten kom ur en reglerad akademisk värld.
Bogh belyste också att förutom regler och frigörelse från regler, påverkade
också andra faktorer som krig, att publika museer instiftades, den industriella utvecklingen som bland annat ledde till ökad tillgång av material (till
exempel nya pigment) och att konstnärerna reste mer än de gjort tidigare.
Efterföljande presentationer under konferensen handlade om spridda
undersökningar av material som till exempel jämförelser av grunderingar,
canvassömmar och vattenstämplar.
Vattenstämplar i papper kan vara en hjälp för bland annat identifiering
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av tillverkningsplats och datering
av verk. En forskargrupp vid CATS
arbetar nu för att etablera en databas över vattenstämplar. Genom ett
EU-stött projekt för digitala resurser
(Digital Agenda) har en databas för
papper skapats, där man kan söka
och studera vattenmärken i historiskt
papper från böcker, arkivdokument
och tryck.
Länk till denna katalog och databas:
http://www.memoryofpaper.eu:8080/
BernsteinPortal/appl_start.disp
I en studie av måleridukar som
material har tillverkning av canvas,
typer och storlekar undersökts med
en rad tekniska analysinstrument.
Genom att jämföra exempelvis standardmått hos dåtidens vävtillverkare,
trådräkning, fiberbestämning, grunderingsfärg och vävens täthet, kan spårbarhet till plats och tid ringas in.

Paus och postermingel.

I ett annat forskningsarbete har sömmar i canvas (för hopfogning av
mindre dukar till större) studerats och analyserats i teori och praktik. Här
har man jämfört sömnadstekniker och sökt sömnadsinstruktioner i syfte att
kunna skapa en typologi över sömmar inom dukmåleri. För att få insamlat
mer data för ett större underlag för denna kartläggning, har en webbaserad enkät använts. Målet är att skapa en sömdatabas (”the Seam Database”), vilken kan bli ett verktyg för autentisering och geografisk spårbarhet.
Arbetet är ett exempel på forskning som använder såväl materialtekniska
studier som arkivstudier för att nå ökad kunskap.
Den andra dagens key note speaker, Andreas Burmester, director för
Doerner institutet i München, berättade om hur konstnärsmaterial från
början såldes av apotekare men att köpmän senare tog över handeln.
Kartläggningen av dessa handelsvägar har kunnat göras genom studier av
handelns korrespondens och bokhållning, där inköps- och prislistor varit
en av nycklarna till historien. Underlaget för denna presentation bygger
på avhandlingen ” Farbwarenhandel um 1800 – die Würzburger Kaufleute
Venino” av Stefanie Corell (2012). Burmesters presentation gav ett bra
exempel på att ATSR (Art Technological Source Research) är ett viktigt
komplement till materialtekniska studier.
Konferensen summerades av Wadum som vill se mer forskning och mer
samarbete för att få ihop alla bitar, såväl konsthistoriska studier som tekniska bevis och analysresultat.
Postprints kommer att bli i form av både webpublikation och som boktryck av Archetype Publications och beräknas vara klar i början av 2015.

Text och foto: Helena Grundberg
Utredare vid Konserveringsvetenskap, Riksantikvarieämbetet
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Arkitektur- och designcentrums intendent Antonio Molin åkte på
armkroksresa med Riksutställningar till Kina för att kolla in Shenzhen Maker Faire. Vad är typiskt för Kina, vem är en Maker och hur
påverkar det stads- och samhällsutveckling?
Shenzhen Maker Faire 2014 erbjöd ett fullspäckat program med workshops
och föreläsningar. Här återges experternas idéer tillsammans med åsikter
från Singaporebaserade makern Kwok Lih. Vad är typiskt för Kina, vem är
en maker och hur ser förutsättningarna ut i Asien?

Arkitektur- och designcentrum, ArkDes, åkte med Riksutställningar till Kina
för att få en bild av makerrörelsen i Asien. Min enhet Samlingar, bibliotek
och forskning var intresserade av att hitta inspiration och spana efter företeelser med potential att omsätta inom ArkDes.
2013 blev Arkitekturmuseet Arkitektur- och designcentrum. Från att
ursprungligen ha varit ett arkitekturinriktat museum, är det nu ett centrum

reserapport

Ett förnyat Kina

Marknadsplatsen.
Klassiskt hantverk fick också
plats. En man knyter en
blomma av bambustrimlor.

med ansvar att främja och förmedla kunskap om arkitektur och designs
betydelse i samhället. Dessutom ska ArkDes utgöra en nationell mötesplats
för aktörer som verkar inom dessa områden. Vi arbetar med och når ut till
arkitekter, designer, formgivare, studenter, forskare, politiker och intresserad allmänhet genom utställningar, forskning, tillgängliggörande av samlingar, seminarier, workshops och digitala medier.
Entreprenörernas mässa
Makerkultur har stort fokus på lärande vilket märktes genom att flera föreläsare kom från utbildningssektorn. Tillsammans med visionärer och entreprenörer presenterade de trender och potential inom makerkultur. Det var
dock entreprenörerna som tog det största utrymmet i både i föreläsningsa-
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len såväl som på mässgolvet.
Begreppet mässgolvet blir kanske lite missvisande, mässan hölls utomhus på två korsande gågator i anslutning till ett konferenscenter. Inledningen på regnperioden i kombination med ett relativt förutsägbart utbud bland
utställarna gjorde platserna på föreläsningarna och presentationerna väldigt attraktiva. Tack vare den nya bekantskapen Kwok Lih lyckades vi utan
att vara inbjudna kvittera ut de små klistermärken som gav tillträde till det
knappa hundratalet platser.
Teknologi, konst och design
De europeiska och amerikanska föredragshållarna talade om sina länders
styrkor och utmärkande tillgångar vad gäller innovations- och företagskultur som ofta syftar till att skapa konsumentprodukter. De asienorienterade
presentationerna handlade mer om problemlösning, samarbete och gestaltning, men inte i klassiska hantverksbetonade uttryck utan genom högteknologiska projekt.
Tre föredragshållare som fångade mitt intresse lite extra var Marianne
Petit från NYU Shanghai, Masakazu Takasu på teamLab och amerikanske
konstnären Garnet Hertz som alla talade under rubriken Makers in Edu-

cation. De sammanfattade väl både hur teknik och naturvetenskap är
essentiellt inom makerkultur i Asien men även att det inte är de enskilda

Här presenteras 3D-utskrifter
och användning av
3D-skrivarpennor.

plattformarna som 3D-skrivare, mikroprocessorer eller garnnystan som bär
makerkultur utan det utforskande och samarbetsorienterade. När folk som
gett sig in på att konstruera och gestalta börjar leta efter likasinnade inser
de, förr eller senare, att de är makers - det vill säga utforskare och innovatörer.
Gemensamt för de ovan nämnda var att de talade om making i relation
till gestaltning och uttrycksformer och samtidigt vittnade om hur folk uppskattar och ser möjligheterna i teknik men vill inte vara eller bli ingenjörer.
I någon sorts motsatsförhållande till detta stod att nästan samtliga talare
i någon utsträckning hade just en ingenjörsexamen eller väldigt stark anknytning mot naturvetenskap.

Teknik ger nya möjligherer för
gestaltning.
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Konsument, kreatör och entreprenör
Gemensamt för Europa, USA och Kina är att det finns starka aktörer som
bygger sina verksamheter på en växande makerrörelse. På SMF marknadsför de produkter som på varierande nivå erbjuder ingångar till lärande
inom teknik. Programmerbara byggsatser och 3D-skrivarpennor visades
upp i workshops som riktade sig direkt till barn. Kunskap om verktyg för
visualisering och programming literacy, det vill säga olika typer av digital

kompetens, är grundstenar som tillsammans med open source river ner
gränser och öppnar vägar in i de boxar och plattor som blivit en så stor del

Mjukvara för lärande och
skapande, riktad till barn.

av vår vardag.
I Kina och Asien finns inte en makerrörelse utan flera – Shanghai, Shenzhen och Singapore har alla egna särarter och ekologier. Företagsledaren
Terry Cheng presenterade variationer som kan vara intressanta att känna
till. I Shanghai är makerrörelsen liksom i USA mest hobby, entreprenörerna
finns i Shenzhen och Singapore karaktäriseras av uppstartsprojekt och nyföretagarcentrum – maker incubators.
Shenzhen Maker Faire genomfördes under parollen Innovate with China.
Genom att stödja makerrörelsen vill kinesiska staten katalysera utveckling
– makers har medvind i Kina.
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Makerkultur speglar samhället
På mässan träffade jag Kwok Lih, en utåtriktad man från Singapore som
personifierar den asiatiske, entreprenörsinriktade makern. Välutbildad inom
teknik och med stor erfarenhet från forskning och utveckling har han nyligen avslutat en fast anställning för att satsa på egen verksamhet. Kwok
har sin grundutbildning från USA och har besökt Maker Faires i bland annat
San Francisco.
– Upplever du skillnader i makerrörelsen i Asien jämnfört med i USA?
– Jag ser en skillnad i hur USA har ett större fokus på konst- och designuttryck medan Kina och Asien är mer elektronikorienterat. Skillnaden tror jag
beror på att elektronik är basen för utveckling i Kina på ett mer framträdande sätt än i USA.
– Det är fler män än kvinnor på mässan, speglar det makerrörelsen här
generellt eller är det bara en tillfällighet?
– Det finns definitivt fler tjejer och kvinnor inom makerrörelsen i USA än i
Asien. Det beror främst på sociala skillnader och normer, förhållandet speglar samhället och inte makerrörelsen.
Den kinesiska ambitionen att gå över från Made in China till Created in
China anser Kwok vara en tydlig markör för var kina är på väg och potentialen hos entreprenörer och aktörer i Kina.
När vi talar om hur en del av föreläsarna har talat om humanistiska eller
konstnärliga projekt och hur Kwok ser på det, når vi inte riktigt fram till
varandra. Frågan om och hur makerkultur kan omsättas i museisektorn
förbli obesvarad.
Öppna utställningsmediet
Att omsätta makerkultur i utställningsverksamhet handlar, som jag ser det,
om att bjuda in till interaktion och utforskande. Att kunna komma med sin
idé och få den gestaltad, diskuterad och prövad i relation till andras är en
identifierad framgångsfaktor för maker- och innovationskultur. Makerrörelsen i Kina och Shenzhen sätter fokus på de möjligheter som öppnar sig om
man behärskar grunderna i programmering och teknik. Utställningars form
och inramning bör bygga på open source och i alla delar vara möjliga att ta

Antonio Molin på plats på

till sig – form såväl som idémässigt. Att tillgängliggöra formen och inram-

Shenzhen Maker Faire.

ningen skall var självklart. Tekniska delar av utställningar som till exempel
programfiler, ljudspår och kod skall finnas tillgängliga.
Även om programming literacy inte tillhör allas verktygslådor så finns
det helt säkert de som attraheras och fascineras av just de delarna i en
utställningsproduktion.
ArkDes behöver inte rikta in sig på ett koncept eller plattform i den ganska spretiga makerrörelsen utan kan istället bidra genom att arbeta aktivt
för att välja och efterfråga open source-lösningar i produktioner och aktiviteter.

Text och foto: Antonio Molin
Intendent/Curator, Arkitektur- och designcentrum
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General Assembly 2014		

reserapport

European Confederation
of Conservator-Restorers’
Organisations (E.C.C.O.)

Bolzano och utsikt över
Dolomiterna vägen mot
Castel Roncolo.

E.C.C.O:s årsmöte 2014 gick av stapeln i Bolzano i
Italien i april 2014. Mötet anordnades av presidenten
Verena Murmeulters för VKRS-ARCA, Sydtyrolens lokala konservatorsorganisation.
Bolzano är huvudort i Alto Adige/Sydtyrolen, i
gränslandet mellan norra och södra Europa. Staden är
liten och allt finns inom gångavstånd. Konservatorer
och konsthistoriker visade runt; bland annat visades katedralen, kyrkor och Castel Roncolo med sina
berömda fresker från 1300-talet. Här finns några av
medeltidens mest välbevarade profana muralmålningar. Tidens hovliv gestaltas genom fantasigeggande
avbildningar av bland annat lekar, tornerspel, jakter
och sagan om Tristan och Isolde.
Huvudattraktionen i Bolzano är ändå ”ismannen Ötzi” som finns i en
klimatkammare på det arkeologiska museet. Det är den mest välbevarade
människan från stenåldern (ca 3 300 f Kr) som hittills återfunnits. Museets
experter beskrev hur man förvarar kvarlevorna i en särskild klimatkammare. Genom fynden har ny kunskap om livet för 5000 år sedan erhållits och
det pågår kontinuerligt analys och forskning om Ötzis kvarlevor och utrustning.
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General Assembly
GA hölls på det moderna museet. Mötet öppnades av ordföranden Susan
Corr från Irland. Hon beskrev de senaste 12 månaderna som en övergångtid. På grund av de senaste årens stora förändringar i E.C.C.O. har
kommittén (styrelsen) fått ägna sig åt att konsolidera gruppen. Corr har
nyligen tagit över efter förra ordföranden Monica Marteli Castaldi. E.C.C. O
har även fått en ny kassör eftersom Michael van Gompen avgick vid mötet
i Lissabon 2013. Mötet innehöll en presentation av ekonomin, budgeten för
nästa år, läget för publikationerna och en sammanställning av de strategiska målen. Förutom de strategiska målen har den dåliga ekonomin dominerat årets arbete. Krisen i Europa har påverkat E.C.C.O, vars inkomster
sjunker. 2013 gick man back med 17000 Euro. Till stor del berodde det på
trycket av kompetensfoldern och på stora resekostnader. Problemet ska
lösas genom att man ska skära i kostnaderna. Man ska därför förlägga fler
möten on-line. 2014 planeras sex möten, varav endast två fysiska (tidigare
var de fyra). De övriga ska vara virtuella. På så vis ska ekonomin komma i
balans.
Publikationer
Jubileumskrift
Jubileumskriften om E.C.C.O.s första 20 år befann sig i det sista layoutskedet. Publikationen var från början tänkt som en mindre skrift, men växte.
Den kommer att innehålla E.C.C.O.s historia och andra artiklar, finnas tillgänglig on-line och förhoppningsvis även som bok.
Competences for Access to the Conservation-Restoration Profession
Publikationen om konservatorskompetensen: ”Competences for Access
to the Conservation-Restoration Profession” (från 2011) har kommit i en
komprimerad folder. Den har tagits fram som folder men kommer sannolikt att publiceras on-line som en PDF som kan skrivas ut tillsammans med

Medeltida fresker i
Bolzano.

det längre dokumentet. Dokumentets syfte är att i enlighet med European
Qualifications Framework (EQF) definiera kompetenserna och färdigheterna
som en professionell konservator ska behärska samt vilka olika kunskapsnivåer som finns inom professionen. Arbetet har varit ett sätt att gemensamt definiera och etablera konserveringen som en självständig profession
och samtidigt beskriva vad en ”legitimerad konservator” ska kunna. Kunskapsnivån för en konservator ska enligt dokumentet vara minst på masternivå. Förhoppningen är att dokumentet ska användas som påtryckning
för att etablera professionen på allvar.
Hemsidan
Planerna på att förbättra och omarbeta hemsidan till en modernare och användarvänligare version pågår fortfarande. Det finns en grupp som arbetar
med detta. Problemen är dock ännu inte lösta. Det är en prioriterad fråga
för 2014.
Lagstiftning om konservatorsprofessionens
status i Europa
Lagfrågorna har länge varit viktiga för E.C.C.O. och arbetet med frågan har
inte avstannat trots motgångar. Även om det Europeiska lagrummet blir
alltmer centraliserat så är lagstiftningarna om kulturarvet i stort sett nationellt orienterade, speciellt vad det gäller konserveringen. Med andra ord
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Fresker i Castel Roncolo
utanför Bolzano.

är lagstiftningarna som styr konserveringen
mycket olika i Europa liksom konservatorns
status. Det beror till viss del på subsidiaritetsprincipen. Den återfinns i artikel 5 i ”Treaty
on European Union”. Principen anses vara
mycket viktig och ska garantera att det mesta
inom unionen löses på lokal nivå. Detta för att
säkerställa att alla beslut fattas så nära unionens medborgare som möjligt. Det ”kulturella
området” ses som angelägenheter som bör
styras av denna princip.
Trots detta har advokaten Vincent Negri, som
specialist på kulturarvsrätt och som hjälper
E.C.C.O. sammanställt en frågelista för att gå
vidare med frågan. Enkäten ska sammanställa
lagstiftningen i Europa så att man ska kunna
utvärdera dessa. Negri ska göra detta och på så vis ta fram en plan för
hur en gemensam lagstiftning om konservering skulle kunna se ut i Europa. Det är enligt honom inte omöjligt att få en lagligt erkännande om man
framhåller det allmänna intresset i konservatorarbetet på likande sätt som
arkitekterna gjort. Förslaget att låta Negri fortsätta med arbetet bifölls,
vilket innebär att enkäten kommer att skickas ut till de nationella sammanslutningarna.
E.C.C.O.s strategiska plan
Sedan förra året har kommittén arbetat fram en strategisk plan. Till stor
del är den ett verk av Jeremy Hutchings, den avgående norska delegaten.
NKF-S:s styrelse fick planen i oktober 2014 och den kommer snart att finnas på hemsidan.
Planen är i två delar:

1)
2)

Identifiera målen för verksamheten med teman som beskriver varför målen är relevanta för E.C.C.O.
Identifiera hur man ska nå dessa mål, d.v.s. vilka åtgärder som
ska genomföras och när och hur.
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Diskussion om denna plan och dess likheter med NKF-S:s strategiska plan
kommer att föras under året inom NKF-S:s styrelse. Styrelsen återkommer
med mer info om detta.
Kontakter med andra organisationer
E.C.C.O. arbetar för att få ett bättre samarbete med andra ideella organisationer och verksamheter. Bland annat är man aktiva i CEN som arbetar
med att ta fram konserveringsstandarder. E.C.C.O. kan inte bekosta deltagandet, som oftast sker på nationell nivå (Sverige har en stor grupp som
arbetar med frågan). Man har även kontakt med Ceplis som arbetar med
att ta fram etiska riktlinjer för yrken i Europa. Det finns även samarbete
med Europa Nostra och ett pågående samarbete med ICCROM. Ett gemensamt utlåtande och erkännande av varandra är på gång. Detsamma gäller
ICOMOS som delar samma mål och visioner som E.C.C.O. Även här ska ett
gemensamt dokument upprättas, där man erkänner varandra och konservatorsprofessionen.
Föredrag om EU:s lagstiftning och
eventuellt lagstöd för erkännandet av konservatorsprofessionen
Mötet avslutades genom ett föredrag av juristen Thomas Mathà, som är direktör för ett
institut som bland annat arbetar med kulturlagstiftning inom EU. Han hade bjudits in för
att tala om utsikterna att konservatorsprofessionen skulle kunna få ett lagligt erkännande
inom EU. Detta var ett komplement till den
tidigare diskussionen om Vincent Negris insatser. Utifrån en allmän beskrivning av EU-lagstiftningen och regleringar skildrade Mathà
möjligheter och problem. Enligt honom skulle
det vara möjligt att få förståelse för frågan
inom EU men det skulle kräva mycket arbete.
Han ansåg att man i sådant fall borde fokusera hur standardiseringen av professionen
skulle kunna förbättra rörligheten i den inre
marknaden. Det finns dock problem; många
anser inom EU att tjänster inte ska ha samma
rörlighet som varor. Det finns redan reglerade
professioner i Europa, dessa har ett s.k. European Professional Card. Konservatorerna finns
just nu inte föreslagna till ett sådant. För att
nå dit krävs en stor insats i Bryssel. Parlamentet är platsen att få igenom
detta och då måste man påverka ledamöterna så att de lyfter frågan. Att få
en professionell reglering på europeisk nivå skulle enligt honom vara bäst.
Eftersom man då skulle tvingas anpassa sig till denna på nationell nivå.
Det återstår att se om E.C.C.O. orkar med ett sådant arbete. Det verkar i

En modell av ismannen
Ötzi på arkologiska
museet i Bolzano samt
ECCO-delegater på
besök på museet.

dagsläget inte sannolikt med tanke på att delegaterna inom E.C.C.O. arbetar ideellt.
Text och foto: Hélène Svahn Garreau, ECCO-delegat
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Nya böcker!
Under hösten firades utgivningen av två nya böcker vid en sammankomst i Skridskopaviljongen på Kastellholmen i Stockholm den 17
oktober. Elin Lundmark ger oss här en recension av Standards in
Architectural Paint Research och Karin Hermerén berättar om boken
Offentlig konst – Ett kulturarv.

Standards in Architectural Paint
Research
”Standards in architectural paint research” är en
samling av de 24 uppsatser som presenterades
på den femte internationella konferensen om arkitekturbunden färgarkeologi, (Architectural Paint
Research, APR) som gick av stapeln i Stockholm
12-15 Mars 2014. Konferensen samlar experter
inom färgarkeologi och kulturvård i syfte att utbyta erfarenheter och idéer. Huvudtemat detta år
var standardisering och gemensamma riktlinjer
inom APR. Med detta menas att vi, för att föra
det färgarkeologiska forskningsfältet framåt,
först måste enas om vilka grundläggande färdigheter/kunskaper och utrustning som krävs
för att nå ett gott resultat, som Riksantikvarien
Lars Amréus skriver i förordet. Andra teman för
konferensen var arbetsprocesser, krav vid anbud,
tvärdisciplinär kommunikation, och nyttan av
färgundersökningar för användare, allmänhet och
beställare.
Med begränsad om än inte obetydlig erfarenhet av färgundersökning tänker jag inte ge mig
in i att bedöma den vetenskapliga bärigheten
i artiklarna, det räcker nog inte mitt pappersutrymme till heller. Jag har istället valt att läsa boken utifrån hur jag kan
använda mig av informationen i mitt dagliga arbete som målerikonservator.
Från den utgångspunkten var det några särskilt intressanta texter som jag

Kathrin Hinrichs Degerblad
och Henrik Orrje visar upp
de nya böckerna.
Foto: Gunilla Lagnesjö

vill behandla närmare. Det ska nog nämnas här också att jag inte hade
möjlighet att närvara vid själva konferensen.
Den författare som kanske kommer närmast en lösning på konferensens
huvudtema är Helen Hughes som inleder boken. Hon menar att ett fält
som saknar självdefinierade riktlinjer löper risk att styras av beställares

Standards in
architectural
paint research

prispressande önskemål och av oerfarna utövare som inte vågar stå emot
utan en standard att hänvisa till. Det hon föreslår är att, istället för att i
all evighet söka efter en ”perfekt lösning”, enas om vilka de mest grundläggande förutsättningarna är för att nå ett gott resultat. En lösning som

Offentlig konst Ett kulturarv

både är lättare att enas om samt ger realistiska riktlinjer för alla utövare,
oavsett resurser. Hon är mycket tydlig med att alla inblandade i fältet mås-
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te enas om en minsta gemensamma nämnare om det skall fungera, inte
steg-för-steg beskrivning av hur hon arbetar med undersökningar och rapportering.
I motsats till Hughes bidrag följer sedan två uppsatser som helt fokuserar på beställaren och andra mottagare av den färdiga färgundersökningsrapporten, de som skall använda sig av resultaten i sitt arbete. Den första,
skriven av Benjamin Haavik handlar om Historic New Englands arbete med
att utveckla en rapportmall och ett arbetssätt för entreprenörer de anlitar
för att utföra färgundersökningar. De upplevde att tidigare arbeten som utförts varierade för mycket både i kvalitet och presentation samt var väldigt
svåra för personalen att använda sig av. Historic New England förvaltar ett
antal kulturfastigheter som idag har en museal funktion. De har därför rätt

Nya böcker!

bara de som gör undersökningarna. Hennes uppsats ger också en värdefull

höga krav på sina konsulter och kräver både omfattande och noggranna
undersökningar som därefter ska presenteras på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Undersökningen, som ledde fram till en typ av standard, genomförde de genom att analysera rapporter de fått från konsulter under de 30
år de utfört färgundersökningar. Den andra uppsatsen med liknande fokus

Standards in

är skriven av Jennifer Capeto. Hon har ett liknande upplägg som Haavik,

architectural

fast med ett intervjubaserat underlag av olika yrkesutövare inom fältet och
vad de förväntar sig av en bra rapport. Dock undvek hon avsiktligt konser-

paint research

vatorer och färgarkeologer eftersom hon inte ville veta vad yrkesutövarna

Boken är publicerad av

tycker utan vad fältet faktiskt behöver. Fokus låg här på rutinmässiga un-

Archetype Publications

dersökningar som skall vara kostnadseffektiva och lätta att förstå. En in-

Ltd, ISBN 978-1-909492-

tressant motpol till Haavik och New Englands ambitiösa museala rapporter.
Dessa tre uppsatser tillsammans ger en god inblick i vad som gör en väl
utförd färgundersökning. Hughes beskriver på ett bra sätt hur jag som kon-

17-2 och möjlig att beställa via förlaget.

servator kan se på min roll som färgarkeolog och hon ger bra tips på hur
en väl genomförd undersökning bör gå till, från beställning till arkivering av
resultaten. Haavik och Capeto ger en ganska unik inblick i hur arbetet kan
justeras utefter beställarens önskemål utan att kvaliteten blir lidande därav

Offentlig konst -

och framförallt hur rapporter kan utformas så att alla förstår. En ständig

Ett kulturarv

risk är ju annars att våra så omsorgsfullt utformade rapporter bara ställs i

Huvudförfattare: Karin

en hylla och sedan aldrig blir lästa. Och jag måste säga jag ibland får käns-

Hermerén. Medförfattare:

lan av att jag uppfinner hjulet på nytt varje gång inför rapportskrivning i
jakt på det perfekta upplägget. Stöd till det av den här typen tas därför
emot tacksamt. En insikt i önskemål och förväntningar på rapporter från

Henrik Orrje. ISBN 97891-980945-2-7.

olika möjliga beställare ger också möjlighet till att skräddarsy undersök-

Boken går att beställa

ningen för att tillgodose relevanta behov.

genom nätbokhandel

Det Haavik och Capeto egentligen gör är dock att hämta igen ett avstånd som uppstått på grund av bristande kommunikation under lång tid.
Detta leder osökt in på en av konferensens underrubriker som är just kommunikation mellan beställare och utförare. Jon Brænne skriver tydligt och

eller ladda ner som pdf
från Statens konstråds
hemsida.

lättläst om hur ett sådant avstånd kan undvikas till att börja med. Vilket
ger ytterligare ett bra verktyg för att uppnå resultat. Efter det följer exempel på lyckade och mindre lyckade samarbeten mellan disciplinerna. Samt
ett par intressanta fallstudier av stora, organisatoriskt komplicerade projekt där hela byggnader återställs till sina tidigare utseenden och värdefulla
erfarenheter tilldelas läsaren.
Craig Oleszewski får ett särskilt omnämnande för sin text om skillnaden
mellan moderna och historiska färger. Hur de moderna färgerna kan ha rätt
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kulör, men ändå se helt fel ut på nära håll och vad detta beror på. Han fösom skall upplevas från nära håll medan moderna färger kan användas på
ytor högt upp eller för rekonstruktioner för att skilja gammalt från nytt.
Detta för att undvika den högre kostnaden som historiska färger utgör i
form av analyser och tidsåtgång.
Som avslutning kommer ett kapitel inriktat på främjandet av APR mot
allmänhet och beslutsfattare. Karin Vestergaard Kristiansen beskriver där
svårigheterna med att värdera olika lager i kyrkors ständigt föränderliga
interiörer samt hur APR kan fungera som ett verktyg för kommunikation
runt beslut rörande förändring av dessa. Detta är den enda uppsatsen som
behandlar det kyrkliga kulturarvet. Ett område inom färgarkeologin som
enligt mig skiljer sig något från de andra. Arkitekturbundet måleri i våra
kyrkor delar många likheter med andra målade interiörer i historiska miljöer. De är historiska lämningar i levande byggnader som är en del av dess

Nya böcker!

reslår att historiskt korrekta pigment och bindemedel kan användas på ytor

verksamhet, däremot har de konstnärliga kvaliteter och problembilder som

Standards in

kanske mer påminner om måleri på exempelvis duk eller pannå. Boken är

architectural

ganska likriktat inne på färgundersökningar inför restaurering eller rekon-

paint research

struktion, allmän färgundersökning av ett kyrkligt måleri inför konservering
berörs inte alls. Det är något jag saknar.
På det hela taget var innehållet inte riktigt vad jag förväntade mig utefter publikationens titel. Kapitlet om standardisering är i själva verket gan-

Offentlig konst Ett kulturarv

ska kort och består till stor del av fallstudier mer eller mindre kopplade till
ämnet. Detta gäller även underrubrikernas kapitel till viss del. Dess teman
är dock mindre konkreta varpå det blir mindre tydligt. Däremot inte sagt
att det inte är intressant! Jag har en stor svaghet för fallstudier och det är
rolig läsning. Urvalet av uppsatser är väl avvägt och belyser olika aspekter
av ämnet. Jag gillar hur de kompletterar varandra och att så många olika
länder finns representerade. Tillsammans bidrar de med en mycket god
grund i hur goda resultat uppnås. En typ av kunskap som ofta inte lärs
ut vid någon institution. De flesta har nog lärt sig skrapa färgtrappor och
analysera snitt men den typ av erfarenhetsbaserade kunskap som erhålls i
boken får ofta varje enskild person skaffa sig på egen hand.
Text: Elin Lundmark

OFFENTLIG KONST – ETT KULTURARV
1900-talets offentliga konst som kulturarv är ett antikvariskt område som
ingående har undersökts inom Riksantikvarieämbetets forsknings- och
utvecklingsprogram (FoU) för kulturmiljöområdet och satsningen på det
moderna samhällets kulturarv. Projektet Offentlig konst – Ett kulturarv
initierades av Statens konstråd och har genomförts i samarbete med
Skissernas Museum vid Lunds universitet, Institutionen för kulturvård vid
Göteborgs universitet och Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala
universitet. Projektet har bland annat visat att kunskap om både offentlig
konst och kulturmiljövård är nödvändig för att olika aktörer aktivt och
framgångsrikt ska kunna verka för att bevara detta kulturarv för framtiden.
Projektets resultat redovisas i boken Offentlig konst – Ett kulturarv.
Text: Karin Hermerén
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Autentisk, modern eller ekologisk färg?
Konferens om materialval 19–20 maj i Stockholm
Du som är målare, färgproducent, konservator, byggnadsantikvarie, förvaltare,
arkitekt, konstnär eller på annat sätt intresserad av färgfrågor hälsas
välkommen till Färgforums fjärde konferens. Den här gången står materialval i
fokus. Vi vill särskilt diskutera vilka aspekter vi tar hänsyn till när det gäller att
förhålla sig till tidigare färgsättning i kulturhistoriska byggnader.
Tid: 19 maj 2015, kl. 11:00 till 20 maj 2015, kl. 13:00
Plats: Kungl. Konsthögskolan, Skeppsholmen, Stockholm
Temat för årets Färgforum är Materialval – autentisk, modern eller ekologisk färg?
Målningsarbeten ligger oftast sist i byggprocessen men är det som sedan speglar principiella
överväganden bakom restaureringen för eftervärlden. Vad är det som styr val av färgtyp och
kulör? Vilka ställningstaganden leder fram till den slutliga gestaltningen av interiörer med
äldre bevarat måleri?
Vi vill särskilt titta på olika färgtypers egenskaper såsom kulör, lyster, strykbarhet, torktid, hur
färgen åldras, hur färg påverkas av klimatförändringar, styrka och miljöaspekter. Vi vill också
diskutera utmaningar vid själva utförandet av målningsuppdrag såsom befintligt underlag,
idag tillgängliga råvaror och färgprodukter, hantverksskicklighet, utbildning och arbetsmiljö.
Vi hoppas på spännande föredrag/presentationer som belyser målarens och färgtillverkarens
syn på färg som material och välkomnar också byggnadsantikvarier, konservatorer och
arkitekter att bidra med exempel där valet av ”rätt” färg har varit central.
Ett av målen för nätverket Färgforum är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och öka
förståelsen mellan de olika yrkeskompetenser som är involverade i genomförandet av
rekonstruktionsmåleri. Färgforum är till för dig som arbetar med planering, färgundersökning,
beslut eller utförande av målningsarbete i historiska miljöer.
Som tidigare år hoppas vi också på deltagare från våra nordiska grannländer.
Det kommer även att erbjudas möjlighet till studiebesök på Konsthögskolans materialinstitut.

Öppet forum – välkommen att bidra
Under programpunkten ”öppet forum” finns möjlighet för dig att dela med dig av egna
erfarenheter. Tveka inte att sända in ditt bidrag. Skicka in en kort sammanfattning av din
presentation (max 200 ord) senast den 28 februari 2015 till kathrin.hinrichs.degerblad@raa.se.
Valda bidrag får 10 minuters presentationsutrymme och gratis anmälningsavgift.
Besök gärna vårt digitala forum, www.kulturvardsforum.se, där det finns en egen grupp för
färg. Mer information om seminariet läggs fortlöpande ut på forumet. Läs också mer om
tidigare Färgforum på Riksantikvareämbetets webbsida, www.raa.se/fargforum.
Länk till anmälningssidan meddelas i mars.

Välkommen till Stockholm i maj!
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Kalendern 2015

med reservation för ändringar och skrivfel

						

18-20/2 	International Academic Conference on Climate Change and Sustainable Heritage Graz, Austria
		http://www.ccsh15.tugraz.at/index.html
20-21/2 	Glass Deterioration Colloquium

Stuttgart, Germany

		http://www.icom-cc.org/52/event/?id=243#.VKJkzUC98Y
8-10/4 		

Icon Book & Paper Group Conference : Adapt & Evolve : East Asian Materials and Techniques

		

in Western Conservation London, United Kingdom

		https://adaptandevolve2015.wordpress.com/2014/10/15/main-conference-programme/
15/4 		Årsmöte NKF-S Sigtuna
15/4-3/7

International Course on Stone Conservation 2015, ICCROM, Rom, Italy

		http://www.getty.edu/conservation/our_projects/education/stone_course/
17-18/4

4th European Student Conference on Object Conservation Budapest, Hungary

		https://www.iiconservation.org/node/5283

30/3 -24/4	First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis Amsterdam, Netherlands
		http://www.iccrom.org/first-aid-to-cultural-heritage-in-times-of-crisis/

27-30/4		

TECHNART 2015 Catania, Italy

		http://technart2015.lns.infn.it/
4/5		

Choosing the Green Way – Sustainable Strategies in Cultural Heritage Berlin, Germany

		

http://www.iccrom.org/classifieds/choosing-the-green-way-sustainable-strategies-in-cultural-

		heritage/
19-20/5		

Färgforum på Kungl. konsthögskolan i Stockholm

30/6-3/7

Metalli in architettura conoscenza, conservazione e innovazione Bressanone, Italy

		

http://www.iccrom.org/classifieds/scienza-e-beni-culturali-31-metalli-in-architettura-

		conoscenza-conservazione-e-innovazione/

26-28/8		

Archives and Records Association Annual Conference Dublin, Ireland

		http://www.archives.org.uk/ara-in-action/news/564-ara-2015-conference
		in-dublin-call-for-papers.html
13/9 		

Kulturarvsdagen: Människors värv och verk – en resa i teknik- och industrihistoria

		http://www.raa.se/aktuellt/vara-evenemang/kulturarvsdagen/?utm source=apsis-anp		

3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
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30/9-2/10

Byggnadsvårdskongress Mariestad

		

21-23/10

Monumental treasures, the NKF XX Congress Helsinki, Finland

		http://www.nordiskkonservatorforbund.org/kongresser/kongress-2015-call-for-papers

10- 12/11

Höstmötet 2015

19-20/11	Samlingsforum

Hej!
WWW...
Arbetet med NKF-S nya hemsida pågår för fullt och den nya sidan
kommer att lanseras innan sommaren 2015! Vi vill tacka alla
er som bidragit med åsikter i medlemsundersökningen. Vidare
undrar vi: hur vill du som REALIA-läsare använda tidskriften på
hemsidan? Tycker du att det är bra som det är idag eller vill du t.ex
ha en tidskrift att ”bläddra i”? Vänligen e-posta dina kommentarer
till: conservali@gmail.com
Vi söker även yrkesrelaterade bilder att pryda hemsidan med, så
sänd gärna dina bästa konserverings- och föremålsbilder till oss!
Tänk på att bilderna är högupplösta (300 dpi) samt att du har
rättigheter till att publicera dessa.
Hälsningar från
hemsidegruppen, Alissa Anderson, Elisabeth Geijer och Anna Stow

Årsmöte!
Årsmöte 15/4 i Sigtuna i samband med RSM:s vårmöte. Mötet
börjar med fika kl 09.00 och förväntas sluta 11.30 med lunch.
Program skickas ut inom kort.
Anmälan till sekreterare.nkfs@gmail.com
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Vad gör styrelsen för NKF-S?
En styrelse i en förening verkar ofta i det fördolda. De vanliga uppgifterna med att arrangera årsoch höstmöten kanske alla märker av, men vad gör vi i övrigt?
Under 2013 påbörjades ett förnyelsearbete inom styrelsen för NKF-S. Under en helg i september
gjorde vi en så kallad SWOT-analys och tog fram styrkor, svagheter, möjligheter och hot för föreningen. Efter de två dagarna hade vi arbetat fram en långsiktig verksamhetsplanering om 2, 5 och 10
år, för att lyfta styrkorna och möjligheterna samt att förhindra svagheter och hot. Vi var alla överens om att denna helg hade dels fört styrelsen samman mot gemensamma mål och att alla hade fått
konkreta uppgifter att utföra för att lyfta föreningen.

Efter ett år kunde vi konstatera att i stort sätt hela 2-årsplanen var sjösatt och
att vi redan hade börjat med 5-årsplanen. Vad blev då gjort under 2013/2014?

•

NKF-S vill öka medlemsantalet. Detta har vi gjort genom att årligen besöka konservatorsprogrammen och
presentera föreningen för nya studenter. Genom detta arbete har många studenter valt att bli medlemmar
i NKF-S.

•

NKF-S vill vara med och påverka konservatorsutbildningarna i Sverige och vara en naturlig samarbetspartner. Genom att adjungera personer från både Institutionen för kulturvård och Carl Malmsten Furniture Stu
dies har vi etablerat ett kontaktnät och samarbete mellan oss.

•

NKF-S vill skapa närmre samarbete med Riksantikvarieämbetet och Enheten för konserveringsvetenskap.
Ett mötesforum har skapats med två möten per år för information- och kunskapsutbyte.

•

NKF-S ska vara en självklar aktör inom kultursektorn och arbeta för att vara en aktiv remissinstans. Genom att styrelsen engagerat sig mer i kulturarvsfrågor har NKF-S svarat på tre remisser och en enkät.

•

NKF-S vill vara en lika självklar förening som ICOM. Genom att NKF-S blir medlem i ICOM och på sikt
börjar samarbeta med svenska ICOM och marknadsföra föreningen, vill NKF-S bli en självklar aktör inom
museisektorn.

•

Det finns ett behov av att skapa bättre rutiner för styrelsearbetet. Samtliga styrelseledamöter har skrivit
rutiner för sitt uppdrag, vilket klargör varje ledamots mandat och underlättar vid överlämnandet till ny
styrelseledamot. Styrelsen har även tagit fram en årsklocka för styrelsemöten för att alltid vara i takt med
styrelsens uppdrag.

•

Synliggöra NKF-S i sociala medier. Under 2014 startade NKF-S en Facebook-sida och öppnade Instagramoch Twitter-konton. Hela styrelsen kan göra inlägg och medlemmarna kan låna Instagram- och Twitterkontona. Medlemmarnas delaktighet är viktigt för att stärka föreningen.

•

NKF-S tappar medlemmar i kategorin institutioner. Förslag till aktiviteter har tagits fram och ska implementeras under 2015/2016.

•

Styrelsen för NKF-S är tillika styrelse för Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse. Kriterierna för utdelning har uppdaterats och från 2015 sker ansökan helt digitalt. Förhoppningen är att detta ska förenkla
processen för alla parter.
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I oktober 2014 gjorde vi så en uppföljning och uppdaterade verksamhetsplanen för
2015/2016. Vi beslöt att bibehålla och förstärka det arbete som redan utförts samt
att genomföra följande:

•

En ny uppdaterad hemsida med bättre funktioner och mer lättnavigerad.

•

Det fysiska arkivet ska ordnas upp och delar av det ska digitaliseras.

•

Stödja medlemmars initiativ till arbetsgrupper som ligger i linje med NKF-S uppdrag.

•

Öka det ekonomiska utrymmet för utveckling av föreningen genom att söka medel från olika fonder.

•

Ta fram broschyrer och annat reklammaterial för att sprida information om föreningen.

•

Tillse att alla som har ett uppdrag för NKF-S även har en skriftlig rutin för uppdraget.

•

NKF-S förhållande till E.C.C.O. Under 2015 kommer styrelsen att ha ett särskilt styrelsemöte angående
E.C.C.O. och vid E.C.C.O.:s årsmöte kommer de nordiska länderna att ha ett enskilt möte med ordförande
för E.C.C.O. för att diskutera hur vi ska öka synergieffekterna mellan föreningarna.

•

Ta fram en logga till Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse.

På längre sikt vill NKF-S uppnå följande:

•

En definition av yrket. Det finns en arbetsgrupp tillsatt som arbetar med frågan.

•

Pris/utmärkelse för god kulturvård. En arbetsgrupp är tillsatt för att utreda om detta är möjligt.

•

Konservatorer på alla statliga museer, länsmuseer och länsstyrelser.

•

Samarbete med fackföreningen DIK. Hur kan de hjälpa NKF-S att lyfta och marknadsföra yrket? Kan vi tillsammans arbeta för att det ska finnas konservatorer på alla museer?

•

Öka samarbetet med andra föreningar/institutioner tex medlemskap och aktivt samarbete med svenska
ICOM och att förlägga års- och höstmöten i samband med andra evenemang tex Samlingsforum.

•

Genom att göra en mer omfattande tidskrift ökar vi även graden av synlighet.

Som ni märker vill vi verkligen att NKF-S ska bli en mer synlig och aktiv förening. Detta går dock inte att uppnå utan aktiva medlemmar. Styrelsen är väldigt glad för att så många medlemmar vill engagera sig i kortare
och längre projekt samt att ni kommer med idéer om föreningens utveckling. Tack för att ni finns och leder
föreningen framåt. Har ni frågor angående styrelsens arbete är ni välkomna att kontakta oss på sekreterare.
nkfs@gmail.com
Styrelsen för NKF-S
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Syns vi på nätet
så finns vi!
Under 2014 har konservering blivit synligare! Nu finns
nämligen NKF-S både på Facebook, Twitter och Instagram.
Som medlem är du välkommen att posta inlägg rörande konservering på vår Facebook-sida, Twittra med oss
på kurser, konferenser och seminarier eller låna vårt
Instagram-konto en vecka för att instagramma om ditt
arbete under hashtagen #konservinsta
Gilla oss på facebook NKF-S
Följ oss på Twitter: nkf_sverige
Följ oss på Instagram: nkf_sverige
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Ordförande har ordet
Välkommen till 2015! Ännu ett år har lagts bakom oss och vi har alla
blivit en del erfarenheter rikare. Under hösten var jag tjänstledig från
mitt ordinarie arbete i Helsingborg för att arbeta med en ny permanent
utställning på Designmuseum Danmark. Det intensiva arbetet gjorde
dock att jag inte kunde vara lika aktiv som jag hade velat med mitt
arbete för NKF-S. Detta är också orsaken till den sena publiceringen av
Realia.
Det är med tungt hjärta som jag meddelar att detta blir det sista jag
skriver i Realia i min roll som ordförande. I april kommer jag att börja
på min nya arbetsplats Arbejdermuseet i Köpenhamn. I och med ett nytt arbete och dessutom utanför Sverige
kommer jag inte att hinna med uppdraget som ordförande för NKF-S. Vill du ta över stafettpinnen? Hör då av
dig till styrelsen sekreterare.nkfs@gmail.com
Vad har då hänt under tre år? Som ordförande har jag bidragit till bättre rutiner och en mer aktiv förening.
Nackdelen är att jag har dragit igång lite för många projekt. Det är lätt att bli ivrig och vilja göra mycket samtidigt som man glömmer bort att det är en ideell förening. NKF-S är helt beroende av den tid som var och en
kan sätta av för att driva olika frågor. Detta upptäckte jag själv i höstas då jag inte hann sätta NKF-S högst på
prioriteringslistan. Föreningens utveckling hade dock aldrig blivit av om inte hela styrelsen hade velat arbeta
mot samma mål och alla ni medlemmar som har deltagit i olika arbetsgrupper. Ett stort tack till er alla!
Den utveckling som NKF-S har haft de senaste åren har även påverkat NKF i stort. De övriga nordiska länderna
har sedan tidigare varit avundsjuka på Bothéns stiftelse och de möjligheter stiftelsen ger medlemmarna. Man
har nu även visat intresse för den nya struktur som finns inom NKF-S:s styrelse och att arbeta för att synliggöra alla de nordiska sektionerna. I oktober kommer samtliga ordföranden att träffa delar av IIC:s styrelse för att
föra dialog kring hur vi ökar samarbetet och delar kunskap och kontaktnät. Jag ser fram emot ett mer internationellt samarbete för hela NKF.
Till sist vill jag hälsa er alla välkomna till årsmötet den 15 april. I år hålls årsmötet i Sigtuna i samband med
RSM:s vårmöte. Jag hoppas att många av er kan komma och gemensamt bidra till ett givande årsmöte och
samtidigt marknadsföra NKF-S.
Tack till er alla!

Vilka frågor är viktigast för er?
Vad viLL ni att vi i styrelsen ska arbeta med?
Vi vill ta del av era tankar och idéer,
så hör av er till sekreterare@nkf-s.se
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